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Личната инфЛация гони 50%
Личната инфлация на всеки от работещите е около 50%. Хората обедняват с всеки един ден, ако този процес не се овладее, социалното напрежение ще се превърне в бомба, твърдят от КНСБ.
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Мая ЙОВАНОВСКА

Лекарствата на хората
над 75 г. да са безплатни

Т

Възрастнитесасредбедните,ахарчатнай-многозамедикаменти

ази седмица е важна. в самия й
край има избори. Много важни избори. важни за хората. и ако на някой му се струва, че това не е така,
нека да припомним, че се намираме
в безпрецедентна концентрация на
кризи. кризата, която влачим след
кОвиД-пандемията, кризата с цените на енергоносителите и кризата
заради рекордната инфлация. Последните данни на нси за средното
поскъпване на стоките и услугите у
нас показаха, че то стремително доближава 20 на сто. синдикатите пък
са изчислили, че личната инфлация
на трудещите се хора у нас е 50 на
сто. Обеднели сме наполовина.
навсякъде в европа правителствата вземат мерки. За да подпомогнат хората в скъпотията. За да
спасят най-бедните и уязвимите. За
да оцелеят фирми, производства,
работни места.
Германия например се готви
да въведе таван на цените на електроенергията. Огромна държава и
икономика в сравнение с нашата.
на европейско ниво продължава
да се обсъжда идеята за поставянето на таван върху цените на газа. в
големи държави зоват за облагане
на свръхпечалбите на енергийните
компании...
Много от тези предложения бяха
направени у нас от БсП, още преди
да се заговори за тях в европа.
времената не са леки. и точно
сега такива предложения, както и
гаранцията за тяхната реализация,
са много важни.

Лекарствата за хората
над 75 г. да станат безплатни. За това настоява БсП.
“това са хората с т.нар.
стари пенсии, тоест те са с
едни от най-ниските доходи, а огромната част от парите им отива за лекарства.

Обществото ни е длъжник
на възрастните, особено на
тези с ниски пенсии”, коментира идеята на левицата
пред ДУМА Георги Гьоков
- водач на листата на БсП в
стара Загора.
Левицата от години на-

стоява лекарствата за деца до
14 г. да бъдат безплатни. в
същото време голяма част от
политиките на БсП винаги са
били и в подкрепа на възрастните.
БсП акцентира и на детското и майчиното здраве-

опазване, ще продължи да
настоява за намаляване на
ДДс върху лекарствата и медицинските изделия на 9%,
както и за премахване на статута на търговски дружества
на болниците.
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Водачът на листата на “БСП за България” в Пазарджик Драгомир Стойнев разговаря с жители на Белoвo
и Кoстандoвo. “Гoвoрихме за местния пoминък. Рoдoпите са един oт приoритетите в региoналната пoлитика
на БСП. Предвиждаме създаване на Национален фонд за сближаване между регионите, финансиран
с публични средства, който ще работи приоритетно и за Родопите”, заяви Стойнев
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БСП иска безплатни лекарства
за хората над 75 години
Левицатаемоторътзанастъпилите
реформивикономиката,политиката
подоходитеизакрилатанадецата
имладитесемейств,заявиГеоргиГьоков

социалните теми и подобряването
качеството на живот на село бяха основните теми, които обсъдиха водачът на
листата на “Бсп за България” в стара
Загора Георги Гьоков, кандидатите за народни представители пламен караджов,
Иван кръстев и кирилка Димитрова в
казанлъшкото село Бузовград.
“Бсп винаги е била стълб за сигур-

ност, за стабилност и за спокойствие,
ние системно отстоявахме политиката
на доходите и последователно защитавахме социалния статус на българските граждани в последния редовен кабинет. Именно левицата беше моторът за
настъпилите реформи в икономиката,
политиката по доходите и закрилата на
децата и младите семейства”, каза Ге-

ИванИванов:

орги Гьоков.
на срещата хората изразиха своето
притеснение относно българското здравеопазване, тъй като в малките общини
лекарите и медицинските сестри намаляват, аптеки няма, болници затварят
отделения или се сливат медицински
дейности, а населението увеличава здравословните си проблеми.
Иван кръстев припомни, че Бсп
има обстойна програма за решаване на
проблемите в здравеопазването, като
в основата й стоят задълбочен анализ,
оценка и промяна на финансирането и
управлението на системата, въпросът
с кадрите и лекарствената политика.
Левицата предлага премахване статута
на търговски дружества на болниците,
безплатни лекарства за децата до 14годишна възраст и за възрастните над
75 години, майчино и детско здравеопазване, намаляване на ДДс върху лекарствените продукти и медицинските
изделия на 9%.
Участниците в срещата споделиха

опит от европейски държави в сферите
на земеделието, икономиката и местното
самоуправление. “За първи път земеделието бе приоритет на изпълнителната
власт, бяха подпомогнати българските
земеделци, така че те да бъдат конкурентоспособни и да произвеждат качествена
продукция. За това говори и огромната
сума, насочена към сектора - 3,4 млрд.
лв. за 2022 г.”, заяви пламен караджов,
трети в листата. той припомни, че България стана първа по ръст на промишлено производство в европа.
социалистите запознаха присъстващите със стратегическите приоритети,
залегнали в платформата на Бсп, както и бяха обсъдени редица обществено
значими проблеми. “това, което Бсп
обещава, го изпълнява. ние, младите,
сме готови на инициативи в съответствие с програмата на левицата, които
да подобрят живота на село”, каза председателят на младежкото обединение в
Бсп в казанлък кирилка Димитрова,
кандидат за депутат.

ДобрИнДобрев:

Корупционна схема на ГЕРБ Политиките на БСП
достигнаха до всеки човек
е на път да остави хората
от Шумен без вода
водачът на листата на Бсп
по-рано Добрев разговав Разград Добрин Добрев се ря с избиратели от община

“За пореден път жителите на гр. Шумен изтърпяха на гърба си бездействието на институциите. в продължение на години проблемите
с доставката на чиста питейна вода стоят нерешени. въпреки спечеления проект по оп “околна среда” за изграждане на нов довеждащ
водопровод от язовир “тича” към град Шумен, нищо не случва”, заяви
в позиция водачът на листата на Бсп в Шумен и Русе Иван Иванов.
Бездействието и създадената корупционна среда по време на управлението на ГеРБ драстично забави изграждането на този магистрален
водопровод, подчерта той. поради нехайство и престъпна небрежност
опасността е да загубим европейски средства и опасността шуменци
да стоят не само без чиста вода, но и изобщо без вода, е на лице, предупреждава Иванов. той настоява час по-скоро изграждането на магистрален водопровод да бъде доведено до край и всички отговорни
институции да се ангажират с контрола по изпълнението му.

срещна с жители на община
Цар калоян. всички участници се съгласиха, че социалните
политики на Бсп, реализирани в последното правителство,
достигнаха до всеки човек и
най-сетне се усети грижата за
хората, разказва той.
Хората са били категорични, че тези мерки трябва да
бъдат продължени и в следващото управление, за да им се
помогне да излязат от кризата
на задаващата се тежка зима.

Лозница. те са били категорични, че е изключително
важно да има преизчисление
на пенсиите в началото на
октомври и средната пенсия
да стане 722 лв.
таванът да се повиши и
да достигне 3 400 лв. и т. нар.
“вдовишки добавки” да се увеличат на 30%, а лекарствата за
хората над 75 години и децата
до 14-годишна възраст да станат безплатни.
Хората от Лозница са

посочили, че най-сериозен
проблем за тях е липсата на
медицински специалисти по
места. в общината има само
един личен лекар. Има и сериозен проблем с обществения транспорт от населените
места до общинския център.
това прави посещението на
лекар и закупуването на лекарства почти невъзможна
мисия.
Друг проблем е и липсата
на инвестиции и работни места за младите, категорични
жителите на общината.

Болните от КОВИД-19 могат да
подават заявления за гласуване
от вчера избирателите, болни от ковИД-19, и поставените под задължителна карантина
могат да подават заявления за
гласуване в подвижна избирателна кутия, постанови ЦИк. За
да бъдат включени в списъка за
гласуване, те трябва да подадат
заявление за вписване до кмета
на общината/района/кметството/кметския наместник до изборния ден включително.
Заявлението може да бъде
подадено саморъчно - подписано от избирателя, или от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима
нотариална заверка, по пощата

или по факс. Заявлението може
да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на съответната община,
без да се изисква квалифициран
електронен подпис.
Условието за гласуване в
подвижна избирателна секция е
в населеното място, където избирателят ще упражни правото
си на глас, да има предвидена
подвижна сИк за гласуване
на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват
да упражнят избирателното си
право в изборно помещение.
Избирателите,
поставени
под задължителна карантина,

гласуват при спазване на всички противоепидемични мерки,
след като са гласували всички
включени в списъка избиратели
с трайни увреждания.
Ще се броят всички контролни разписки, за да се успокои
обществото, че няма манипулация, каза вчера зам.-шефката
на ЦИк Росица матева. Хората
бързат да дърпат картата, като
приключи гласуването, а трябва
да се изчака звуковият сигнал,
предупреди тя. пред изборните
помещения ще бъдат поставени
плакати с екраните и човек ще
може да се запознае със стъпките, по които трябва да гласува.

Водачът на листата в Добрич Мая Димитрова се срещна и
разговаря с жители на гр. Генерал Тошево. Хората са поставили
въпроси, касаещи инфраструктурата, водопроводната
мрежа и водоподаването. Те са се обявили категорично
против проучването и добива на шистов газ в Добруджа
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“

цитат на деня

На изборен кръстопът
сме. От него трябва
да излезем най-сетне с
адекватно правителство,
защото това
е най-доброто за България

3

българия

Водачът на листата на БСП
в Пазарджик Драгомир Стойнев

веСканенчева:

Хората искат силна
социална политика
Хората изразяват категорична подкрепа за направеното от бсп и дават заявка,
че ще гласуват с номер 28, за да има правителство с участието на левицата и силната социална политика да продължи, заяви
водачът на листата на “бсп за българия”
за пловдив област веска ненчева. Заедно с водачите на листи в 24 мир софия
георги свиленски и 3 мир бургас петър
кънев, както и бившия директор на вмЗ
иван иванов, който е четвърти в листата
на бсп за пловдив област, тя разговаря с
жители на калофер и подбалкана.
районът ни е земеделски. говорихме с производители за приоритетите на
бсп в сектора, които да продължат да
ги подпомагат и да развиват модерно
земеделие, което да изхранва и осигу-

рява по-висок стандарт на живот на селата, посочи ненчева.
срещаме огромна подкрепа и сред
възрастните хора за извоюваното от
бсп увеличение на пенсиите, както и
за това бсп да продължи да отстоява
необходимостта от справедливо преизчисляване на всички пари за старост,
подчерта ненчева.
осигуряването на по-високи доходи
за възрастните хора и преизчисляването на пенсиите, което обхваща милион
и триста хиляди пенсионери, е сред основните решения на бсп за подкрепа
на нашите родители, баби и дядовци в
условията на криза, посочи ненчева. в
разговора си с хората тя разясни и предложението на бсп за увеличение на т.н.

вдовишки добавки, които левицата настоява да са 30 на сто.
“и тук, и в другите населени места
от пловдив област срещнахме изключителна съпричастност за пострадалите села от подбалкана. народът ни е

сплотен и единен в бедствието, въпреки
трудностите”, посочи ненчева. през последните седмици на изпитание за хората от карловските селата тя е неотлъчно
на терен, за да оказва с доброволци подкрепа на бедстващите си земляци.

ГеорГиСвиленСки:

предлагаме таван на цените
и преизчисляване на пенсиите
Трябвадасесформира
правителство,нотованямакак
дасеслучис8или10партиив
парламента,посочиводачътна
листатанаБСПв24МирСофия
бсп настоява за таван на
цените, определяне на понятието “енергийна бедност”, преизчисляване на пенсиите с доход към 2021 г. и повишаване
на вдовишката добавка с 30%.
това заяви водачът на листата на “бсп за българия” за 24
мир софия георги свиленски
в тв ефир. по думите му първото нещо, което интересува хората, са цените в магазините и как
политиците ще компенсират
тази инфлация с повишаване на
техните доходи.
свиленски призова избирателите да гласуват за политически сили, които могат да
сформират кабинет. те да решат какво правителство искат
- дали да бъде на герб или със
социална насоченост, какъвто
беше и каквато политика водим
бсп, подчерта той. “най-добре
е да се състави кабинет, защото
всеки ден има нови ситуации, за
решаването на които има нужда
от парламент и от правителство.
но това няма как да се случи,
когато в нс има 8 или 10 партии”, коментира свиленски.
“с герб и Дпс няма да
правим кабинет. това да е ясно,
защото виждам как другите партии гледат да заобикалят този
въпрос”, поясни той. според
него итн, герб, Дпс, “възраждане” са едни и същи партии,
които работят в една и съща посока. ако българските граждани

не са го разбрали, нека следващите 7 дни да ги наблюдават и
сами ще стигнат до този извод,
уточни свиленски. той отхвърли и възможността за коалиция
с “български възход”, като припомни, че коалиционен партньор на стефан янев е стефан
софиянски. свиленски припомни, че янев беше министърът
на отбраната, който внесе в мс
предложение в българия да има
чужда армия. той толерира българия да закупи втори 8 Ф-16,
при положение че все още не са
доставени първите изтребители,
подчерта свиленски.
“възраждане” ще подлъжат
хората да пуснат бюлетина за
тях и след това ще предадат вота
им на герб. през 8-те месеца
правителство хората на костадинов гласуваха на 67% заедно
с герб. бившите управляващи
им казваха кога да влязат и кога
да излязат в зала и как да гласуват. “възраждане” гласуваха и
за ратификацията на сделката за
първите Ф-16”, обясни свиленски. т.н. “евроатлантическа коалиция” е измислица на герб,
за да се опитат да влязат във
властта по тази линия. но хората все още не са забравили кого
искаха да изгонят от властта.
Защото, когато спреш корупцията или я намалиш, ще има
средства за всички тези неща,
които обещават партиите”, допълни свиленски.

10 решения за първите 100 дни
Българияимануждаотстабилноуправление,коетодавземеспешни
меркизазимата.БСПеготовас10конкретнирешениязапървите
100днинаправителството,коитосавподкрепанасемействата,
децата,младите,работниците,пенсионеритеиикономиката.
1.Дасеналожитаваннацените.
2. Да се изземат свръх печалбите на енергийните дружества и да
се преразпределят справедливо на
домакинстваифирми.
3. Училища, болници, общини да
се върнат на регулирания пазар на
енергия.
4. Да продължи подкрепата на
бизнесазатока.
5. Да се увеличи минималната
работна заплата на половината от
средната.

6. Да се въведе необлагаем минимум на размера на прага на бедността.
7.Дасевъведатбезплатнилекарствазадецадо14години.
8.Дасеосигурятбезплатниучебницидо12клас.
9.Дасеприемеопределениетоза
енергийноиводнобедниидаимсе
отпуснесоциалнаподкрепа.
10.Дасепреизчислятпенсиитеи
да се увеличи вдовишката надбавка.
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Банки отново вдигат таксите
Използването
напаривброй
ставапо-скъпо

Заедно с вдигането на лихвите, търговските банки у нас
не спират да вдигат таксите,
които прибират за услугите
си. наред с това обаче отменят
или намаляват някои такси, за
да привлекат парите на гражданите и фирмите.
най-големи промени предстоят в таксите на квс Банк
(доскоро райфайзенбанк”). от
15 ноември по-скъпо ще излиза тегленето на суми до 2000
лв. в брой от граждани на каса
в офис на банката. в момента
таксата е 0,5% от сумата, но
не по-малко от 6 лв. За суми
над 2000 лв. таксата е 0,7%
върху горницата над 2000 лв.
след промените без значение
от размера на сумата таксата
става 0,6%, но не по-малко
от 6 лв. в резултат, ако човек
сега изтегли 1500 лв., ще плати такса от 7,5 лв., а от 15 ноември ще трябва да даде 9 лв.

за същата сума.
същевременно банката намалява някои такси, с които
внасянето на пари ще става
по-евтино. например таксата
за откриване на разплащателна сметка се намалява от 8 лв.
на 5 лв., а на сметка с дебитна

карта - от 4 лв. на 2 лв. За фирмените клиенти на банката от
1 октомври отпада таксата за
откриване на срочни депозити. Досега таксата беше 1% от
цялата сума, но не по-малко от
50 лв. наред с това обаче вдигат таксата за теглене на пари

Еврото и лирата рекордно
евтини спрямо долара
еврото потъна до нов 20-годишен
минимум спрямо долара през нощта
срещу понеделник, а британската
лира - до исторически антирекорд,
съобщават германски сайтове за финансова информация, цитирани от
Бта.
единната европейска валута се
търгуваше за 0,95 долара - ниво, каквото не е достигано от 2002 г. Британската лира загуби близо 5 процента до
1,0350 долара, което е на-ниският й
курс спрямо долара, отчитан някога.
в сутрешната търговия двете валути
започнаха леко да се възстановяват.
Доларът се облагодетелства от статута си на сигурен актив в периоди на

нестабилност предвид редицата кризи в света в момента, включително
войната в Украйна. еврото пък е под
натиск най-вече заради енергийната
криза в европа. изходът от изборите в италия, където победа удържаха крайнодесните политически сили,
също може да бъде в ущърб на еврото. Британската лира през последните дни загуби много от стойността си.
като причина експерти посочват като
фактор на несигурност големите понижения на данъците и други мерки,
които новото правителство на Лиз
тръс обяви в опит да противодейства на инфлацията и повишаващите се
разходи за живот.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОПО С. „ПРОФЕСОР ИШИРКОВО”

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ЧЕСТИТА
ГОДИШНИНА!
Уважаеми другари,
За Нас е удоволствие да поднесем
своите поздравления по случай
81-та годишнина от началото
на социалистическото движение
в с. Професор Иширково!
Гордеем се с неугасващия Ви
ентусиазъм, с който съхранявате
и предавате на поколенията
социалистическите идеи - за свободно,
справедливо и солидарно общество!
Бъдете все така горди
и всеотдайни социалисти!
С най-искрени пожелания
за здраве и успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
23.09.2022 г.
С уважение: ОбС на БСП - Силистра

в брой от бизнес клиенти.
от октомври таксата става
0,6% от сумата, но не по-малко от 10 лв., при 0,55% от сумата и не по-малко от 5 лв. в
момента.
“Уникредит Булбанк” също
вдига редица такси за граждани.

в момента таксата за откриване
на разплащателна сметка е 8 лв.,
но ако е с дебитна карта е само 2
лв. от 18 октомври таксата става 8 лв. без значение дали е с дебитна карта или не. За теглене
на суми до 2000 лв. сега таксата
е 0,5%, но не по-малко от 6 лв.,
а ще стане 0,7%, но не по-малко
от 10 лв. За внасяне на суми до
3000 лв. сега таксата е 2 лв., а
ще стане 0,3% от сумата, но не
по-малко от 3 лв.
оББ също вдига таксите
за внасяне и теглене на пари
в брой от граждани. от 15 октомври за внасяне на суми до
2000 лв. таксата става 2 лв. при
1 лв. в момента. при теглене на
суми до 10 хил. лв. таксата става 0,6%, но не по-малко от 6 лв.
при такса в момента от 0,55%
и минимум от 4 лв. вдигат
таксите и за банкови преводи,
като въвеждат и такса от 1 лв.
за проверка на банкомат на наличните пари по сметка.
в пощенска банка пък вдигат от 5 лв. на 10 лв. таксата,
ако човек реши да промени лимитите по дебитната си карта.

В събота се открива груповият лов
на дива свиня
Груповият лов за дива свиня и местен дребен дивеч се открива тази събота, 1 октомври. Ловният сезон ще
продължи до втората неделя на януари 2023 г. в изборния ден 2 октомври
2022 г. няма да се утвърждават графици за групово ловуване.
индивидуалното и групово ловуване на дребен местен и водоплаващ
дивеч се извършва в събота, неделя и
в дните, обявени за официални празници. след 1 януари на водоплаващ
дивеч може да се ловува и в сряда. извършва се само през деня - един час
преди изгрева и един час след залеза
на слънцето.
разрешителното за индивидуален
лов на мигриращ и водоплаващ дивеч
се издава за срок един месец, като за

фазан, яребица и кеклик то е с фиксирани дати на ловния излет, съгласно
утвърден график.
във връзка с превенцията за ограничаване разпространението на болестта африканска чума по свинете ловът
ще се провежда при стриктно изпълнение на мерки за биосигурност и дезинфекция. Забранено е използването на
електрически звуковъзпроизвеждащи
устройства, живи птици за примамка,
също така ловни хрътки и други забранени средства и методи за ловуване.
министерството на земеделието
и изпълнителната агенция по горите
пожелават на всички ловци наслука и
призовават към стриктно спазване на
нормативната уредба и правилата за
безопасност по време на ловния сезон.

Внасяме все повече картофи
от началото на 2022 г. до юни на родния пазар
са влезли по-малко вносни зеленчуци спрямо същия
период на миналата година. това сочат предварителните данни на нси, публикувани в последния оперативен анализ на министерството на земеделието
(мЗм). общата статистика не е валидна за всяка от
културите поотделно. За периода у нас са вкарани
172 хил. тона пресни зеленчуци, което е с почти 6%
спад на годишна база. анализаторите отчитат, че намалението се дължи до голяма степен на по-малките
доставки на домати от чужбина. количествата им до
юни са с 9 хил. тона надолу, което е спад с 14,6%
спрямо същото време на 2021 г. в страната за този
период са внесени по-малко краставици и корнишони (с 3,6 хил. тона или 16,8%), лукови зеленчуци (с
2,8 хил. тона или 14,9%) и пиперки (с 1,3 хил. тона
или 7,3%), както и тикви (с 6,1%).
в същото време доставките на картофи нарастват
с 24,4%, което потвърждава сигналите от сектора за
засилен внос. по-сериозни вносни количества на пазара има и при гъбите. ръстът възлиза на 16,1%.
До юни 2022 г. в страната са внесени 199,5 хил.
тона пресни плодове, което е с 9,8% повече в сравнение със същия период на 2021 г. при пресните плодове водещ остава вносът на цитрусови и банани - общо
110,5 хил. тона (55,4% от целия внос на пресни плодове за периода) или с 4,6% повече на годишна база.
сравнително голям дял (16,1%) заемат доставките на
ябълки, при които се наблюдава ръст от 35,6%.

Данните за първото шестмесечие на 2022 г. сочат
спад на износа на пресни зеленчуци с 39% спрямо година по-рано, до 20,5 хил. тона и увеличение на този
на пресни плодове с 84,7%, до 43,7 хил. тона. отчита
се намаление на експорта на повечето основни пресни
зеленчуци - домати, краставици, пиперки, зеле, лук,
тикви, бобови зеленчуци, гъби и сладка царевица,
вариращо от 10,6% (домати) до близо 100% (сладка
царевица). реализираното извън страната количество
картофи нараства два пъти и половина на годишна
база, но остава сравнително малко (413 тона).
експортът на дини бележи ръст от близо пет пъти
на годишна база, до 10,8 хил. тона. Чувствително повече са и изнесените череши, дюли, круши и кайсии
- с между 66,5% (череши) и над два пъти (кайсии).

www.duma.bg

вторнИк
27 септемврИ

5

ИкономИка

2022

КНСБ:

Личната инфлация на всеки
от работещите е около 50%
Синдикатитесесрещатспартиите,коитощеучастватвизборите
Личната инфлация на всеки от работещите е около 50%.
Хората обедняват с всеки един
ден, ако този процес не се овладее, социалното напрежение
ще се превърне в бомба. това
прогнозира пред Бнр тодор
капитанов, вицепрезидент на
кнсБ. неизбежно е вдигането
на доходите във всяка сфера,
смята той.
“когато има социално напрежение в страната, начин за
решаване на проблемите е масата за преговори. протестите
осъществяват натиск за приемане на едно или друго решение.
писмата до работодателите са
първоначалната стъпка, която
всеки служител има право да
изпрати на своя работодател.
в процеса на преговори ще се
видят всички възможности”,
каза капитанов. той обясни, че
исканията се поставят и пред
действащото правителство, и
по време на срещи между представители на кнсБ и представители на партии, които ще

СНимКаЕмилияКоСтадиНова

участват на изборите. търсим
общо съгласие и се надяваме
повечето партии да припозна-

ят сериозните проблеми, които
кнсБ поставя, допълни той. по
думите му няма сектор без со-

циално напрежение.
Заради високата инфлация
тази година в глобален мащаб

експертите наблюдават стремеж на потребителите да купуват предимно на промоция
основните храни и стоки за
дома. промоциите са част от
политиката на веригите за такива продукти, но сега са особено
следени от потребителите, след
като в някои страни, сред които и България, поскъпването на
живота на годишна база се измерва с двуцифрени стойности.
последните данни на нсИ
показаха, че месечната инфлация е 1,2%, а годишната инфлация стигна 17,7%. месечната
инфлация се отнася за август
2022 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е
за август 2022 г. спрямо същия
месец на предходната година.
Инфлацията от началото на
годината (август 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 12,6%,
а средногодишната инфлация
за периода септември 2021 август 2022 г. спрямо периода
септември 2020 - август 2021
г. е 11,7%.

Омбудсманът поиска КЗК да провери за картел пазара на твърди горива
омбудсманът Диана ковачева поиска от комисията за защита на конкуренцията (кЗк) да бъде направена
проверка за картел при предлагането
на твърди горива за отопление - дърва
за огрев, пелети и въглища за битови
нужди. според обществения защитник кЗк трябва да проучи пазарите на
производство и реализация на твърди
горива, както и причините, довели до
скок в цените на дребно. омбудсманът
е залят от множество жалби и сигнали
от граждани за липса на дърва за огрев

и други твърди горива на пазара и за
повсеместното увеличение на крайните цени.
спрямо миналата година цените са
се вдигнали екстремно с близо 70% и
това представлява проблем с голяма
обществена значимост предвид данните, че около 40% от българските
домакинства разчитат на този начин за
отоплението на своите жилища, подчертава омбудсманът. така например
в условията на ограничено предлагане
цената на дървата за огрев през юни

Диана Ковачева

НАП пуска 30 нови електронни услуги
в началото на октомври спира достъпът до старата платформа за електронни услуги на националната агенция за приходите
(нап), съобщиха от приходната
агенция. повече от година старият и новият е-портали работиха
едновременно. през това време
бяха прехвърлени всички потребителски профили и правата на
достъп. при преминаване към
обновения портал за е-услуги се
запазват текущите достъпи на потребителите, притежаващи пИк,
без да се налага те да подават
ново заявление или да посещават
офис на нап.
през последната година
нап разработи над 30 нови
електронни услуги. те са достъпни с квалифициран електронен подпис (кеп) или с персонален идентификационен код
(пИк). сред най-новите услуги
са: възможността с пИк да се
правят справки за контролни
производства и за документи-

те, връчени, получени или изпратени във връзка с ревизии и
проверки, подаване на искане за
прихващане или възстановяване
на надвнесени суми, промяна на
имейл и телефон за кореспонденция и други.
в новия е-портал потребителите с кеп с вписан идентификатор имат възможност за
автоматичен достъп до своите
електронни услуги и тези на

други граждани или фирми, които представляват, без да се налага да подават заявление или да
посещават офис на нап. притежателите на електронен подпис могат също да предоставят
на други лица с кеп пълен или
частичен достъп, който впоследствие може да бъде разширяван,
като дадените права се отнасят
за всички или за определени
електронни услуги.

2022 г. е била около 110 лв. за кубичен
метър, през юли - около 140 лв., през
август - около 160 лв., а през септември - около 200 лв. Цените на пелетите
за отопление са скочили от 350-410 лв.
за тон през лятото на 2021 г., до 650900 лв. през есенно-зимния сезон 20212022 г. и до 850-1000 лв. за тон в момента. омбудсманът посочва, че тези
цени са непосилни за хората, които очакват активни действия от компетентните държавни институции срещу спекулативните поскъпвания в сектора.

„Райънеър” планира
поскъпване на
самолетните билети
нискотарифната авиокомпания “райънеър” (Ryanair) планира
да повиши цените на самолетните билети поради поскъпването
на горивата, съобщи пред Дпа
андреас Грубер, ръководител на
германското подразделение на
авиопревозвача. “средната цена
на билетите за полетите с “райънеър” вероятно ще бъде повишена с между 40 и 50 евро в рамките
на 5 години”, заяви Грубер.
авиокомпанията се опитва
да намали ефекта от поскъпването на петрола, като сключва
фючърсни договори на фиксирани цени и купува евтин керосин, за да попълни своите запаси
от самолетно гориво, но не може
напълно да омекоти удара на повишаващите се цени на горивата,
отбеляза андреас Грубер. той е

и главен изпълнителен директор
на нискотарифната компания
“Лаудамоушън” (Laudamotion),
която е дъщерно дружество на
“райънеър”.
на фона на тежките времена
за икономиката нискотарифният превозвач определя ценовата
си политика като предимство
спрямо тази на своите конкуренти, които предлагат по-скъпи самолетни билети. “в условията на рецесия повече хора
ще обръщат внимание на цената на билетите”, смята Грубер.
“райънеър” не е единствената
авиокомпания, която вдига цените. Германският гигант “Луфтханза” (Lufthansa) например
обяви по-високи цени на самолетните билети до края на годината, отбелязва Дпа.
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По-ниски цени на
горивата в Черна гора
По-ниски са цените на горивата
от днес в Черна гора, съобщи телевизия Виести. Дизелът е по-евтин
с 8 цента и вече струва 1,48 евро
за литър. Бензинът Евросупер 98
струва 1,30 евро, а цената на литър
Евросупер 95 не се променя - остава
1,26 евро. Със 7 цента поевтинява
нафтата за отопление, чиято нова
цена е 1,68 евро.

Жените в Швейцария
ще работят до 65 години

СнимкиБТА

Пешеходци използват Международния мост “Симон Боливар”, за да минат границата между Венецуела
и Колумбия, след като двете страни затоплиха отношенията. Движение има в двете посоки. Съоръженията
“Симон Боливар” и “Франсиско де Паула Сантандер” отново ще се използват за законна търговия

Крайната десница
печели в Италия
Странатазапръвпътщеимаженапремиер
въпреки че продължава
преброяването на гласовете
от парламентарните избори в италия, победителят
е известен - крайнодясната
партия “италиански братя”
с лидер Джорджия мелони,
както сочеха и предварителните сондажи. Формацията
води убедително с над 26%
пред основната лява Демократическа партия, която е
с 19%. изненадващо добрите си позиции в сравнение
с предишния вот запазва
движението “пет звезди”
- с 15%. изненада е сривът
на крайнодясната “Лига”
до 9%. “Форца италия” на
експремиера Силвио Берлу-

скони е с 8%, а новият политически полюс на центристкия съюз “Ационе - италия
вива” е с над 7%.
Джорджия мелони гласува в последните минути
на изборния ден, избягвайки шумна изява и фотографи. “Ако бъдем призовани
да управляваме тази нация,
ще го направим за всички
италианци. Ще имаме за
цел да обединим хората”,
заяви бъдещата първа жена
премиер на Ботуша. тя вече
получи поздравления от
Унгария и полша - две други държави с десни правителства в еС.
Според програмата на

партията мелони ще се
стреми да постигне “водеща роля в енергийния сектор, насърчавайки устойчивостта на околната среда и
в същото време намалявайки разходите за енергия за
бизнеса, местните власти и
семействата”. тя иска “да
играе активна и проактивна
роля през следващите месеци в европа с цел защита
интересите на националната индустриална и производствена система”.
вицепрезидентката на
Демократическата партия
Дебора Серакяни смята, че
“това е една тъжна вечер за
страната”, тъй като вярва, че

победата на мелони не е добро нещо за италия.
в парламента представители ще имат още +европа и
Зелени+Левица, които са от
лявоцентристката коалиция
с Демократическата партия.
мнозинството се очертава
ясно за дясноцентристката
коалиция.
новият парламент трябва да се събере на 13 октомври. Следват процедури за
определяне на председатели
на двете камари. Средно са
нужни 65 дни за сформирането на кабинет.
избирателната
активност в страната е най-ниската досега - 63,95%.

На референдум швейцарците решиха жените да работят с една година повече, преди да получат право
на пенсия. Целта е да се стабилизира социалната система, подложена
на огромен натиск със застаряването на населението и излизането в
пенсия на поколението, родено след
Втората световна война. 51 на сто
са “за” жените да се пенсионират
като мъжете на 65 години.

Олаф Шолц с положителен
тест за коронавирус
64-годишният германски канцлер Олаф Шолц е дал положителна
проба за коронавирус. Той е проявил
симптоми на лека настинка и веднага се е изолирал, след като е разбрал
резултата, каза правителственият
говорител Щефен Хебещрайт.

Протест срещу
бедността в Тунис
Стотици тунизийци излязоха на протест заради бедността,
инфлацията и недостига на някои
хранителни продукти в страната.
В бедни квартали на столицата
недоволните блокирали улици, включително заради самоубийството на
уличен търговец, чиято работа била
спряна от полицията.

Тайфунът „Нору”
във Филипините
взе пет жертви
Петима спасители са загинали
от тайфуна “Нору” във Филипините. Те били изпратени от провинциалните власти в наводнен район
близо до столицата Манила и найвероятно са се удавили. Близо 75 000
души са били евакуирани. Материалните щети са огромни. Скоростта на ветровете е била 195 км/ч.

България ще приеме
Предупреждения
до 150 мигранти от Кипър на САЩ към Русия
България е изразила намерение да приеме 100-150
мигранти от кипър, съобщи вътрешният му министър
никос нурис. това е в рамките на предложената от еврокомисията доброволна солидарност със страните от
еС, които са на първа линия на миграционния поток.
Франция и Германия са изразили интерес да приемат първоначално по 500 мигранти от острова, а Чехия
и Швейцария са предложили финансова помощ - съответно от 1 млн. и 10 млн. евро, обобщи министър нурис. търсещите политическо убежище в кипър са 6%
от общото население - по този показател кипър е първи
в еС.
в тясно сътрудничество с евроинституциите кипър
увеличи значително връщанията на незаконни мигранти в страните им, като от началото на годината досега
са общо 4500 души.
на 7 и 8 октомври в кипър ще се проведе министерска среща на върха, на която ще се обсъди общата
политика на страните от първа линия - кипър, Гърция,
италия, испания и малта.

Белият дом е разработил план при възможно използване на
ядрени оръжия от русия, но се фокусира върху това ситуацията
около Украйна да не доведе до разширяване на съществуващия
конфликт. това заяви в интервю за телевизия Си Би ес държавният секретар Антъни Блинкен. той обаче не коментира какви
стъпки ще предприеме вашингтон. на въпрос на журналист
за непублични контакти по темата с русия, Блинкен отговори:
“Да. много е важно москва да ни чуе и да знае..., че последствията ще бъдат ужасни”, цитира го и тАСС.
последиците ще бъдат катастрофални, ако владимир путин изпълни заплахата си да използва ядрено оръжие в Украйна, предупреди пред телевизия ен Би Си и президентският съветник Джейк Съливан.
вестник “Файненшъл таймс”, позовавайки се на петима
официални западни лица, пожелали анонимност, твърди, че
Западът разработва план за използване на обикновени въоръжения, ако русия прибегне до ядрено оръжие в Украйна. Западът има много “червени линии” и те минават не там, където си
ги представят в ръководството на русия, каза едно от лицата,
цитирано от тАСС.

Тропическата буря Фиона нанесе
огромни щети в канадската провинция Нова Скоша. Изкоренени дървета,
прекъснато електрозахранване на
над 500 000 домакинства, отнесени
покриви на къщи са част от
пораженията
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Протести заляха Иран
Хилядидемонстрантивстранатаивчужбинаизразихагневаси
отрелигиознитеограниченияисмърттанамладажена
над 40 убити, около 1000
задържани и стотици ранени
демонстранти е равносметката от протестите в иран след
смъртта на млада жена в полицейски участък в техеран. 22годишната Амини от кюрдски
произход бе арестувана на 13
септември заради нарушение
на правилата за забулване - не
носила правилно забрадката
си. младата жена изпадна в
кома в ареста, а властите обявиха, че ще започнат разследване на смъртта й, настъпила
на 16 септември.
трагичният случай предизвика вълна от гняв, демонстрации обхванаха столицата

техеран и други градове в
иран. “по-скоро ще умрем,
отколкото да продължим да
търпим унижения” е един от
лозунгите, издигнати от стотици хиляди, обявили се против
религиозните
ограничения.
съобщава се, че участниците в протестите нанасят щети
на административни сгради,
палят автомобили и кофи за
боклук, влизат в сблъсъци с
полицията, която използва все
по-твърди мерки, за да потушава безредиците. при сблъсъците бяха арестувани стотици демонстранти. на фона на
повишаващото се напрежение
президентът ебрахим раиси

обеща да се справи решително
с протестите. в противовес се
организират проправителствени прояви.
смъртта на Амини предизвика буря от недоволство по
света. Демонстрации имаше в
турция, Франция, великобритания, Германия и сАЩ. всекидневно в големите турски
градове се провеждат протести
на феминистки организации.
на демонстрация в неделя в
истанбулския квартал “кадъкьой” група жени държаха
черни чаршафи, които след
това изгориха на трамвайната
линия. минаващите наоколо
жени ръкопляскаха на демон-

странтките, съобщи опозиционната телевизия Халк тв. на
протест в измир, в който участваха живеещи в града иранки,
жените символично отрязаха
косите си и изгориха шаловете
си. турската прокюрдска Демократична партия на народите (Дпн) осъди остро смъртта
на Амини. намиращият се в
затвора бивш съпредседател на
Дпн селяхаттин Демирташ и
селчук мъзраклъ, бивш кмет
на Диарбекир, но отстранен от
поста си, обръснаха главите си
в знак на протест срещу смъртта на Амини.
в париж полицията използва сълзотворен газ, за да

13 убити при стрелба в руско училище
13 души бяха убити и 21 ранени
при стрелба в училище в руския град
ижевск в етническата република Удмуртия. самоубилият се стрелец бил
облечен в черно, с нацистка символика
върху тениската. сред убитите са шестима възрастни и 7 непълнолетни. от
ранените 14 са деца. всички пострадали са откарани в лечебни заведения.
инцидентът е станал в понеделник сутринта в училище в центъра на
ижевск близо до сградата на градската администрация. Учениците и персоналът са евакуирани. в училището
се обучават 982 ученици и работят
80 учители.
самоличността на мъжа е установена, възпитаник е на същото училище. във великобритания нападателят бил тестван за принадлежност
към нацистката идеология. руският
депутат Александър Хинштейн каза,
че стрелецът е бил въоръжен с два
травматични пистолета, преработени
за стрелба с бойни патрони. това бе
потвърдено от националната гвардия
на Удмуртската република. на предоставено от великобритания оперативно видео се виждат пистолети. За
тях нападателят приготвил около 10
пълнителя с 9-милиметрови патрони.
Думата “омраза” е изписана върху
тях с червена боя.

попречи на стотици протестиращи да тръгнат към посолството на иран. подобни
напрегнати сцени се разиграха
и в Лондон. там протестиращи опитаха да пробият полицейските кордони пред посолството на иран. най-малко
петима полицаи бяха сериозно
ранени, а 12 демонстранти арестувани.
първият дипломат на ес
Жозеп Борел заяви, че “за европейския съюз и неговите
държави членки широкоразпространената и непропорционална употреба на сила
срещу мирни протестиращи е
неоправдана и неприемлива”.

И Германия
с таван
на цените
на тока

СнимкаБТа

Така изглеждаше районът около училището в град Ижевск, където нацистки привърженик
откри стрелба. Градът се намира на около 960 километра източно от Москва

Германия се готви да въведе таван на цените на
електроенергията тази
есен, ако не бъде въведен
такъв на ниво ЕС, съобщи
“Уолстрийт джърнъл”.
Той би защитил потребителите и бизнеса от
по-нататъшни скокове
на цените на енергията,
причинени от войната.
Според официални лица
Германия може да
обложи с данък производителите на енергия,
които таксуват повече
от определена сума.
Средствата ще бъдат
разпределени между
мрежовите оператори
и компаниите, които
продават енергия
на крайни потребители.

Вотът в четирите
района на Украйна

Албания: Няма да
изоставим Косово

Куба се подготвя за
тропическата буря Иън

Гласуването в понеделник - последния ден от референдумите в четирите украински области, бе подновено в 8 часа сутринта и протече главно с обикаляне на изборните екипи “от врата на врата”, предаде
тАсс. Допитването в Луганска и Донецка област се
смята за легитимно, след като избирателната активност е надхвърлила 75% на сто. в Херсонска област
активността е надхвърлила 50%, а в Запорожка област 93% от гласувалите в неделя са казали “да” за
присъединяването към русия.
поради украинските обстрели на много места избирателните секции са се преместили в резервни помещения.
според киев и международните му партньори
вотовете в Донбас, Херсонска и Запорожка област
са нелегитимни, провеждат се в условията на бойни
действия. междувременно генералната прокуратура
на Украйна е завела дела срещу организаторите на референдумите в Днр и Лнр.
след трите балтийски държави, полша също забрани
на руснаци, включително такива с валидни шенгенски
визи, да влизат в страната по въздух и море.

Албанският премиер еди рама публикува част от
речта си пред общото събрание на оон на 24 септември, в която говори за освободителната война в
косово и за преразглеждането на резолюцията на съвета на европа в подкрепа на доклада на Дик марти
(за търговията с органи в косово и Албания по време
на войната през 90-те години - бел. ред.), който се
сдоби с лоша слава, предаде АтА.
рама подчертава, че тирана няма да спре да се
бори за чистотата на освободителната война на косово: “никога няма да спрем да почитаме истината
за свободата на косово и никой в името на никого
не може да хвърли нито една буца кал върху онези,
които са дали живота си за независимост.” и допълва: “всички усилия за разследване през тези 11 дълги
години, за да се докажат тези обвинения на национално, регионално и международно ниво, са напразни. нищо, нито една частичка доказателство или индикация, свързани със заподозрения и предполагаем
трафик на органи, не бяха открити някъде в косово
или където и да е другаде.”

властите в куба преустановиха учебните занятия
в провинция пинар дел рио и започнаха евакуация,
тъй като по прогнози тропическата буря иън ще се
превърне в ураган, преди да достигне западната част
на острова по пътя си към Флорида, предадоха световните медии.
предупреждение за ураган беше в сила за островите Гранд кайман и кубинските провинции остров
Хувентуд, пинар дел рио и Артемиса. националният център по ураганите на сАЩ съобщи, че иън ще
достигне най-западната част на куба, като връхлети
най-известните тютюневи масиви в страната.
Губернаторът на американския щат Флорида рон
Десантис обяви извънредно положение в щата и призова жителите да се подготвят за бурята, която ще
порази големи райони с проливни дъждове, силни
ветрове и покачване на морските води. синоптиците
все още не са сигурни къде точно иън може да достигне сушата. по последни прогнози тя ще се насочи
към западното крайбрежие на Флорида или към тесни ивици земя, издадени в морето.

27

ДАТАТА

КАРИКАТУРАНАДЕНЯ

вторник
27 септември

2022

СВЕТОВЕН ДЕН НА ТУРИЗМА. Отбелязва се
от 1980 г. по повод
приемането на устава
на Световната организация по туризъм. Целта е да се насърчава
усещането на международната общественост за значимостта на туризма и неговата роля.

АНАТолИйсТАНКУлов

Предизборнадъвка
n

Евгени ГАВРИЛОВ

през последните дни
се случиха няколко неща,
които водят към мисълта,
че и сега проблемите на
"топлофикация софия"
ще се използват за предизборни цели. точно в предизборните дни дружеството успя да преизчисли
изравнителни сметки с 9%
ДДс и вече е започнало да
връща на потребителите
надвзетите пари.
в същото време на 12
септември държавата опрости на столичното парно 680 млн. лв. дълг. така
половината от 1,3 млрд.
лв. доскорошни задълже-

ния на "топлофикация
- софия" към Българския
енергиен холдинг и към
"Булгаргаз" се стопиха с
операции за прихващане.
Аргументът тук бе, че такава сума била дължима
от държавата към столичното парно заради разликите в цените на газа.
от столичната община
се оправдаха, че с действията на предишния председател на кевр се е натрупал 480 млн. лв. дълг. Да
де, но веднага след това
излязоха още два доклада,
посветени на "топлофикация софия". първият бе на
сметната палата и според
него именно бездействието на столичната община
е сред основните причини
за тежкото състояние на
топлофикационното дружество. това е изводът от
одита на сметната палата за периода от 1 януари
2018 г. до 31 декември
2020 г.
средната възраст на
съоръженията на софийското парно е 36 години.

това води до отделяне
на съществени количества въглеродни емисии
и гражданите плащат
цената за пропуснатите
екологични и ефективни
решения. като пример за
бездействието на ръководството на "топлофикация
софия" еАД и на столичната община е посочено,
че от 2018 до 2021 г. не е
проведен публичен конкурс за избор на състав
на членовете на съвета
на директорите и надзорния съвет на дружеството.
това е грубо нарушение
на законодателството и
добрите практики, които
гарантират възлагането на
управлението на дружеството на най-компетентните кандидати.
Заедно с това комисията за енергийно и
водно регулиране обяви
резултатите от извънредна проверка, на която бе
подложена
столичната
топлофикация след жалба от "Булгаргаз". според тях "топлофикация

софия" е натрупала за
една година текущи задължения от 909 млн. лв.
към Българския енергиен
холдинг и 272 млн. лв.
към "Булгаргаз". ключов
момент за подобряване
състоянието на "топлофикация софия" е била
приетата инвестиционна
програма за 2015-2019 г.
тогава са били планирани
инвестиции в размер на
около 500 млн. лева за подобряване на енергийната
ефективност при производството на ток и топлина, но от нея са изпълнени
едва 33%. А, както стана
ясно, с прихващането на
680 млн. лв. компенсации
за топлофикацията заради
скъпия газ държавата погаси част от нейните дълговете към "Булгаргаз" и
Българския енергиен холдинг. така още преди края
на проверката на кевр
държавата вече бе решила част от проблемите на
столичното парно. все
пак идват избори. трябват предизборни дъвки.

важнатаседмица
От стр 1
случващото се буквално наложи правителствата да се обърнат към
лявата идея. към изключително важната роля на
социалния ангажимент.
нека припомним предложенията на Бсп за
предстоящите в неделя
парламентарни избори:
- Да се наложи таван
на цените;

- Да се изземат свръхпечалбите на енергийните дружества и да се
преразпределят на домакинствата и фирмите;
- Училищата, болниците и общините да се
върнат на регулирания
пазар на ток;
- Да продължи подкрепата на фирмите за
тока;
- Да се увеличи минималната заплата на поло-

вината от средната;
- Да се въведе необлагаем минимум на размера на прага на бедност;
- Безплатни лекарства
за деца до 14 г. и за възрастни хора над 75 г.;
- Безплатни учебници
до 12 клас;
- Да се приеме определението за енергийно
и водно бедни и да има
подпомагане за тях;
- Да се преизчислят

пенсиите и да се увеличи
вдовишката надбавка.
и тези предложения
са само за първите 100
дни.
наистина страната ни
има нужда от стабилно
управление в предстоящата, както се очертава, нелека зима. А още
по-важно е в управлението да има гарант, че
необходимите социални
мерки ще се случат.

1825 - ПУСНАТА Е ПЪРВАТА В СВЕТА ЖП ЛИНИЯ. Тя свързва английските градове Стъктън
и Дарлингтън, разстоянието между които е
38,7 км. Историците
я приемат за първата
в света не само заради
достатъчното разстояние между градовете, но и защото за първи път
железницата е публично достъпна - освен товари
се превозват и пътници. По трасето се използват
три начина за возене на влаковете - чрез изтегляне и спускане на съставите с въжета и стабилни
парни машини, с конско теглене и с локомотиви.
Преобладавало конското теглене.
1917 - УМИРА ЕДГАР ДЕГА, ФРЕНСКИ ХУДОЖНИК (Р. 1834 Г.). Живописец, график и скулптор, един
от най-видните представители
на импресионизма. Оставя след
себе си повече от 2000 пастелни и маслени картини, акварели,
както и над 150 скулптури. Почти 10 години преди смъртта си
практически спира да рисува заради рязко влошаване на зрението. Картините му
се продавали за баснословни за онова време цени.
1937 - ОТКРИТО Е ПЪРВОТО В СВЕТА УЧИЛИЩЕ ЗА ДЯДО КОЛЕДОВЦИ. Това става в американското градче Албиън, щата
Ню Йорк. Кандидатите за ролята на белобрадия
старец изучавали
куп тънкости от
всекидневието
на персонажа, като начина, по който трябва да
се обличат, да лепят изкуствената брада, да звънят със звънчето и да говорят с децата. Бъдещите Дядо Коледовци получавали ценни съвети да не
пушат, за да не подпалят мустаците си, и да не
се хранят с чесън, лук и други противопоказни за
ролята им храни.
1939 - УМИРА СТ.Л. КОСТОВ, ПИСАТЕЛ И
ЕТНОГРАФ (Р. 1879 Г.). Стефан Лазаров Костов е определян от критиката като найизтъкнатия ни комедиограф.
Автор е на 12 многоактни и 5
едноактни пиеси, измежду които най-известни са "Големанов" (1927), "Златната мина"
(1925), "Вражалец" (1933) и
др., влизащи и днес в репертоарите на родните
театри. В тях авторът гневно и саркастично
излива своя протест и възмущение от нравствената и политическата поквара на времето си.
1962 - ОСНОВАН Е ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ". На тази дата
с постановление на Министерския съвет е създаден
Висшият педагогически институт "Братя Кирил и
Методий", който през 1971
г. прераства в университет.
Първите 340 студенти в
института се обучават в
четири специалности - българска филология, руска филология, история и изобразителни изкуства.
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КорнелИянИнова:

България не бива
да бъде въвличана
във военния конфликт
неесегавреметодаседаватпари
зановисамолети,казвалидерътнаБсП
“имаме много ясен план и
съм загрижена за това, че колегите от другите партии не предлагат конкретни мерки. Говори
се в кампанията общо с пожелания и лозунги, но няма конкретика. ние предлагаме няколко
важни неща още през октомври
със стартирането на парламента
да станат факт. За да осигурим
зимата по-спокойно на българските граждани - таван на цените на газ, парно и вода.” това
заяви лидерът на Бсп корнелия нинова в предаването “120
минути” по bTV.
нинова коментира, че с наложения мораториум на цената
на тока през миналата зима се е
помогнало на много семейства.
тогава бяхме много атакувани като партия. успяхме да го
наложим в правителството. в
момента половин европа върви
към таван на цените на различни енергоносители. изземване
свръхпечалбите на енергийните
дружества също вече става европейска политика. тези свръхпечалби бяха взети от държавните дружества и отидоха във
Фонда за енергийна сигурност.
оттам подкрепихме икономиката и домакинствата. смятаме,
че тази политика трябва да продължи”, добави тя.
“ние предлагаме доста сериозен социален пакет - преизчисление на пенсии, увеличение на
вдовишки надбавки, безплатни
лекарства и учебници за деца,
както и увеличение на минималната работна заплата. парите
могат да дойдат от няколко източника - работеща икономика,

потребление и инвестиции. но,
за да има работеща икономика,
трябва държавата да застане до
фирмите и да ги подкрепи, както го правихме досега. разбира
се, и съкращаване на ненужни
разходи.
служебният кабинет онзи
ден прие един инвестиционен
разход от близо 2 млрд. за закупуване на нови осем самолета
Ф-16. Абсолютно излишно е в
момента. тези пари ни трябват
за социални политики, за да
преведем народа си през тежката зима. в момента пари за нови
самолети, които ще дойдат незнайно кога, не трябва да се дават”, добави лидерът на Бсп.
нинова обясни, че предлаганият от левицата пакет социални мерки е на стойност около
3 млрд. лева и добави, че само
преизчисляването на пенсиите
варира около 1,5 милиарда. “За
данъците в нашата програма
предлагаме необлагаем минимум, който да е прагът на бедност. Досега в правителството
въведохме необлагаемия минимум - 600 лева за млади семейства с едно дете и 1200, ако
имаш две деца и работиш, са
необлагаема сума. 200-те лева
ваучери за храна са необлагаема сума. това е малката стъпка, сега предлагаме по-голяма.
необлагаем минимум от 504
лева”, обобщи тя.

нинова бе категорична, че
когато редовното правителство
си е тръгнало, в бюджета е имало близо 9 млрд. лв, както и 1,5
млрд. излишък. “Ако бюджетът
се изпълнява така, както сме го
заложили - ще има достатъчно
пари за социални политики”,
посочи лидерът на българските
социалисти.
“мобилизацията ескалира
конфликта и увеличава рисковете от задълбочаване последиците от войната: икономически, социални и енергийни.
Хората са разединени. мисля,
че има обединителна теза - двете страни да спрат военните
действия и да се премине към
преговори. това е единственият
добър изход за европа, света и
България. винаги е възможно,
стига да има воля. ние заявяваме още, че България трябва
да положим всички усилия да
не става участник във военния
конфликт. санкциите не дават
очаквания резултат, виждаме
го и исторически. санкциите и
контрасанкциите вредят повече
на нас, отколкото на русия. ние
имаме принципна и последователна позиция против санкциите”, заяви корнелия нинова.
по думите й, редовното правителство е постигнало дерогация за доставките на петрол и
това трябва да продължи. “Ако
и по отношение на петрола на-

ложим ембарго и нямаме алтернатива, ще стане много тежко
за българския пазар, икономика
и домакинства. на първо място
поставяме въпроса как едно решение се отразява на България,
на българската икономика и на
българските семейства. Бихме
гласували против санкциите,
защото така ще защитим България и българския интерес. Ако
се стигне дотам, ще убеждаваме
коалиционните партньори и ще
ги питаме кое е по-важно - санкциите или българският народ да
не стои на тъмно и студено през
зимата? ние имахме спорове и
по отношение износа на оръжия
за украйна. в крайна сметка
седнахме и решихме България
да не изнася оръжия за там, а
да оказва само хуманитарна помощ. направихме всичко по силите си в нашето правителство
- приехме бежанци от украйна,
осигурихме им подслон и храна.
подкрепяме всички хора, които
бягат от войната”, обобщи тя
позицията на левицата.

лидерът на Бсп заяви още,
че социалистите показват това,
което са свършили през седемте
месеца, когато са били част от
редовното правителство. “предлагаме конкретни решения как
да изведем България от кризата. наблюдава се и връщане на
наши избиратели, които преди
това са гласували за пп или
итн. когато кирил петков еднолично взе решение да изгони
70-те руски дипломати, ние се
произнесохме. тогава водехме
преговори за ново правителство
и казахме: ново правителство
- “да”, но без кирил петков, и
нищо не се е променило”, обобщи тя.
в заключение корнелия
нинова заяви, че за Бсп е найважно в момента инфлацията,
цените, доходите, бедността и
неравенствата да бъдат решени
като проблеми. “и да преведем
България през тази зима, найвече с помощ за семействата”,
завърши тя.

ИванЧенЧев,водаЧналИстатана„БсПзаБългарИя”всофИяоБласт:

БСП е готова с решения за зимата
“трябва да се носи отговорност от политиците във време като днешното - при
ситуация на кризи и при война на 400
км от нашата граница. Бсп е готова,
защото излиза успешно от управлението с мерките, които предприе,
затова, че беше социалният стълб
на правителството, и с разработена програма. неслучайно предложихме 10 стъпки за
първите 100 дни управление,
за да преведем гражданите и
бизнеса през зимата.” това
заяви водачът на листата на
“Бсп за България” в софия област иван Ченчев

в предаването “Денят започва” по Бнт.
по думите му министрите на Бсп са
били успешни в управлението. “оценката
за работата им я даваме не ние, а европейският съюз - първи по промишлено производство в европа за първите шест месеца,
30% ръст на туризма, животновъди и растениевъди, които никога не са получавали
такава подкрепа. разбира се, 22 млрд. лв.
социален бюджет”, подчерта Ченчев.
“ние въведохме 600 лв. необлагаем минимум за едно дете, 1200 лв. за две деца.
нашето общество трябва да бъде солидарно
по отношение на своята данъчна политика,
и тя да бъде такава, каквато е във всяка нормална европейска държава”, посочи още

кандидатът за народен представител.
Ченчев бе категоричен, че пари в хазната за социалната политика на Бсп има.
той даде пример с предложенията на социалистите за безплатни учебници от 1
до 12 клас, струващо 50 млн. лв., и безплатните лекарства за деца до 14-годишна възраст - 130 млн. лв., на фона на 1,5
млрд. лв. бюджетен излишък, оставен от
предходната власт през юли.
освобождаване от данък общ доход на
гражданите до 26-годишна възраст е друга
политика на левицата, насочена изцяло към
младите хора. “младите хора, които стартират в живота, трябва да усетят, че държавата ги подкрепя”, коментира иван Ченчев.
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ОБЕЩАНО - ИЗПЪЛНЕНО
САМО ЗА 7 МЕСЕЦА

За децата
и младите хора:
 осигурихме безплатни
детски градини и ясли
 Увеличихме размера на
майчинството през втората
година от 650 лв. на 710 лв.
 Увеличихме детските
надбавки
 осигурихме 300 лв. еднократна помощ за първокласници и осмокласници
 постигнахме 600 лв.
необлагаем минимум за първо дете, 1200 лв. за второ
За икономиката:
 станахме първи по ръст
на промишленото производство в европа
 постигнахме четвърто
място по растеж на бвп в ес
 компенсирахме фирмите за цените на тока
 Изплатихме 95 млн.



лв. за запазване заетостта на
78 000 работници в почти
4000 фирми
 Изплатихме близо 2
млрд. лв., за да се запази работата на над 300 000 българи
За работещите:
 Увеличихме минималната работна заплата от 650
лв. на 710 лв.
 Увеличихме ваучерите
за храна от 80 лв. на 200 лв.
на месец
За Земеделците:
 Изплатихме 317 млн.
лв. в секторите “Животновъдство” и “растениевъдство”
 Изплатихме 400 млн.
лв. за развитие на селските
райони и над 30 млн. лв. за
морско дело, и рибарство
 Изплатихме 814 млн.
лв. директни плащания

ОБЕЩАВАМЕ ЩЕ ИЗПЪЛНИМ

За децата и младите
хора ще се борим За:
 безплатни учебници за
всички от 1 до 12 клас
 безплатни лекарства за
деца до 14-годишна възраст
 нулев данък върху до-

ходите от труд до навършване на 26 години
 еднократна помощ при
раждане: първо дете - 500 лв.,
второ - 1000 лв., трето - 1500
лв., всяко следващо - 200 лв.
 Увеличаване размера

За пенсионерите:
 средно увеличихме
пенсиите: от декември 2021
г. с 12,8%, от юли 2022 г. с
26%
 Увеличихме минималната пенсия от 370 лв. на 467 лв.
 повишихме средния
размер на пенсиите и той
достигна 669 лв.
 Увеличихме размера на
социалната пенсия за старост
от 170 лв. на 247 лв.
 постигнахме 45% ръст

на социалните пенсии за инвалидност
 повишихме с 45% добавките за ветераните от войните и за чужда помощ
За уяЗвимите групи:
 замразихме цените на
тока
 Изплатихме на над 260
хиляди домакинства целева помощ за отопление през
зимния сезон 2021/2022 г.
 Увеличихме месечната
финансова подкрепа за хора-

та с увреждания
 повишихме средствата
за предоставяне на лична помощ с 223,5 млн. лв.
 Увеличихме парите за
подкрепа на хората с увреждания с над 280 млн. лв.
 повишихме минималното дневно обезщетение за безработица от 12 лв. на 18 лв.
 повишихме максималното дневно обезщетение за
безработица от 74,29 лв. на
85,71 лв.

на еднократната помощ за
майки-студентки от 2880 лв.
на 6500 лв.
 еднократна помощ от
350 лв. за всички деца от I до
IV клас в началото на всяка
учебна година
 всички процедури за
хора с репродуктивни проблеми - напълно безплатно
За икономиката
предлагаме:
 продължаваме компенсациите на фирмите за цените
на тока
 програма за компенса-

ции за цената на газа
 осигуряване на евтини и гарантирани доставки
на газ, включително от “Газпром”
 освобождаване от данък за стартиращи компании
За работещите
ще осигурим:
 Увеличаване на минималната работна заплата на
850 лв.
 необлагаем минимум в
размер прага на бедност, като
първа стъпка към прогресивно подоходно облагане

За Земеделците
ще работим За:
 подкрепа на зеленчукопроизводство, овощарство,
биоземеделие и животновъдство
 възстановяване на “напоителни системи”
 Изграждане на държавни
земеделски борси, намаляване
веригата на прекупвачите
За пенсионерите
гарантираме:
 преизчисляване на пенсиите
 от 1 октомври средната пенсия става 722 лв., таванът на пенсиите се повишава
и ще достигне 3400 лв.
 Увеличение на добавката от Учителския пенсионен
фонд от 0,33% до 0,5% от размера на пенсията
 Увеличаване “вдовишките добавки” на 30% или
повече
За уяЗвимите групи
ще се погрижим За:
 замразяване цените на
газ, вода и парно
 намаляване на 9% на
ДДс върху медицинските изделия и лекарствата
За културните дейци
планираме:
 1% от бвп бюджет за
култура
 равнопоставеност при
държавното финансиране
За регионите
предлагаме:
 Да създадем национален фонд за сближаване между регионите, насочен към
изостаналите региони
 приоритет върху северозападна българия, родопите, странджа-сакар

вторнИк
27 септемврИ

11

Интервю

2022

ИВАН ТАКОВ е роден на 24 април 1979 г. в София. Завършил е 133 СОУ “А. С. Пушкин”. Висшето си образование
получава в университета “Макгил” в Монреал, Канада,
със специалност “Финанси”. Притежава следдипломна
квалификация от БНБ. Бил е директор в банка и е управлявал чуждестранен инвестиционен фонд. Член е на БСП от
2003 г. Председател е на Районния съвет на БСП във “Възраждане”. От 2020 г. е зам.-председател на ГС на БСП в
София. Трети мандат е общински съветник. От 23 март
2022 г. е председател на групата на “БСП за България” в
СОС. Ден по-рано Иван Таков беше избран за председател
на Градския съвет на БСП в София от делегатите на XIV
Конференция на Софийската организация на партията.

ИванТаков:

в дружеството, за да имаме
гаранция, че то няма да бъде
продадено, концесионирано
или приватизирано. “топлофикация софия” има много
сериозна социална функция и
е от изключително значение за
енергийната система на цялата
държава, не само за софия.
n През есенните месеци

опасности?!
Фактът е един и е неоспорим - 300 милиона лева
от средствата в капиталовата
програма за 2021 г. са останали неусвоени.
n Очаквате ли същата
картина и за бюджета за
настоящата? И следващата есен ли ще говорим отно-

по традиция започва и работата по бюджета на Столичната община за следващата година. Какво трябва
да включва той? Как трябва
да изглежда един социален
бюджет?
- още на първата сесия за
сезона заявих, че работата по
бюджет 2023 трябва да започне час по-скоро. подготовката
му е основен наш приоритет.
Защото бюджетът не е просто
преразпределение на средства.
през бюджета ние налагаме
политики, които създават устойчивост.
основна цел в работата
на нашата група е той да бъде
социален. Защото всички ние,
общинските съветници, сме
длъжници на софиянци в социалната сфера. софиянци
имат право на достъп до всички обществени блага. И тези
блага, а не услуги, са отоплението на домовете, водоподаването, жилищната политика,
транспортът, образованието,
здравеопазването.
n Изразихте неудовлетворение от касовото изпълнение на бюджета да миналата година. Защо?
- неизпълнението му е
23% или 460 милиона лева.
това е изключително притеснително. А изпълнението на
капиталовата програма е едва
46%, което е рекордно нисък
резултат. тук дори не може да
говорим за изпълнение, защото това е направо неизпълнение на бюджета.
Управляващите за пореден
път не дадоха обяснение на
какво се дължи всичко това.
“обективните причини”, които са посочени, а именно, че
имало забавяне в изпълнението на проекти заради процедури и обжалвания, вече няма
как да ги приемем сериозно.
те не работят. Защото години наред управляващите използват това оправдание. как
пък за цялото това време не се
научиха да предвиждат тези

во за тежко неизпълнение и
неосъществени амбиции?
- това е най-тревожното
- догодина ще коментираме
подобни резултати, ако не
и по-лоши, тъй като същите
грешки бяха допуснати и с
бюджет 2022. И отново ще
търсим причините, а управляващите, които го гласуваха,
пак няма да дадат обяснение
на какво се дължи огромното
неизпълнение на капиталовата програма. това дори не го
казвам като прогноза, убеден
съм, че ще стане така. Бюджетът и за 2022 г. ще се провали с
инвестиционната програма.
в продължение вече на 13
години ГерБ допускат едни и
същи грешки. няма как да правиш едно и също и да очакваш
различен резултат. всяка година групата на Бсп в сос предлага бюджет, структуриран по
различен начин, с добри предложения, с различно планиране
на капиталовата програма и с
други политики. И всяка година
той бива отхвърлян от управляващото мнозинство, без дори
да вникне в смисъла на нашите
предложения. Затова, без да съм
лош пророк, провалът в касовото изпълнение на бюджет 2022,
което ще отчетем през следващата година, ще бъде 14-ото ни
поредно дежавю.
n Какъв политически сезон очаквате като цяло?
- очаквам напрегнат политически сезон. това, което
мога да гарантирам на гражданите на софия, е, че групата
на Бсп в сос ще работи изключително отговорно. няма
да се поддаваме на манипулации и провокации. Ще бъдем
по местата си и така, както
досега сме го правили, ще предотвратяваме всички опити за
злоупотреби или за ощетяване
на софиянци. вярвам, че това
е единственият правилен път
за печелене на доверието на
гражданите на софия и за постигане на добри резултати на
изборите.

Целта на БСП в Столичната
община е социален бюджет
Бездасъмлошпророк,провалътвкасовото
изпълнениенабюджетазатазигодинащебъде14-ото
нипореднодежавю,прогнозирапредседателятнаБСП
вСофияинагрупатанасоциалиститевСоС
Интервю на
Деси ВЕЛЕВА

n Г-н Таков, започна последната година от мандата
Ви като общински съветник
в Столичния общински съвет. Това ще Ви натовари ли
с повече отговорности?
- отговорностите на всеки
общински съветник в работата му за софия и софиянци
винаги са били много и големи, независимо дали е в първата или в последната година
от мандата. всеки съветник от
групата на Бсп живее с проблемите на града и на хората
в него. И постоянно търсим
начини да ги решаваме, както
и да предлагаме различни възможности за подобряване на
градската среда така, че тя да
става все по-удобна, уютна и
добра за живеене. в тази връзка ми се иска да си пожелаем
тази последна година преди
следващите местни избори
през есента на 2023 г. общинските съветници от всички
политически групи в сос да
работим с мисъл за града и хората в него, а не за резултатите
от предстоящия вот. пред нас
има много предизвикателства,
с които можем да се справим,
само ако бъдем отговорни и
разумни и не ги използваме
единствено за предизборна
кампания.
n На първата сесия на
СОС определихте като основен приоритет осигуряването на топла зима на поносими цени за столичани. Как
може да се гарантира това?
- “топлофикация софия”

осигурява отоплението и топлата вода на около милион
столичани. в тази връзка от
изключителна важност е цените да бъдат социално поносими. първата стъпка в тази
посока вече беше направена с
договора, подписан между общинското дружество и “Булгаргаз”. с него доставките на
газ за “топлофикация софия”
са гарантирани до края на 2023
г. с колегите от групата на
Бсп категорично настояваме
цената на парното да не бъде
увеличавана от 1 януари 2023
г. повишението с 40%, което
вече беше направено от 1 юли,
беше достатъчно голям шок за
хората. А за нас, общинските
съветници, беше много странно и необяснимо. Защото
искането на “топлофикация
софия” беше за увеличение,
което да не е повече от 2530%. Защо кевр реши то да е
40% - нямаме обяснение.
в тези кризи, които се натрупаха, и с галопиращата инфлация подобно решение би
направило цената на парното
в софия социално непоносима. като представители на
социална партия, категорично
не можем да приемем такова
нещо.
n Какво е бъдещето на
“Топлофикация”? То не беше
розово и преди КОВИД-19
и енергийната криза, а сега
съвсем обречено ли е общинското дружество?
- И финансовото, и техническото състояние на “топлофикация” към момента е
изключително тежко. Дружеството не е обречено, но трябва бързо да бъдат предприети
конкретни мерки, които с години бяха бавени от управля-

ващите в столичната община
от ГерБ.
не бива да пренебрегваме и да скриваме факта, че
основната вина за сегашното
състояние на това общинско
дружество носят лично кметът
Йорданка Фандъкова и управляващите общината от ГерБ
и присъдружните им партии
през последните 15 години.
свидетели сме на цялата история на прогресивно натрупалите се задължения през годините. И всичко това заради
съпротивата на управляващите от ГерБ “топлофикация”
да бъде модернизирана. като
прибавим недоброто управление на дружеството през
годините, липсата на контрол
от страна на управляващите го
и повишаването на цената на
газа в пъти през последните 12
месеца, стигаме до днешното
му изключително тежко състояние.
незабавно трябва да започне техническото и технологично обновление на дружеството. Задълженията му в
момента са 700-800 млн. лв.
при високите цени на газа
сега и при съществуващата
регулаторна рамка, то започва
да генерира по 200-250 млн.
лв. нови задължения всеки месец. това са колосални суми.
Ако продължава така, в края
на отоплителния сезон задълженията може и да надхвърлят
2,5 млрд. лв. това означава, че
дългът ще е по-голям от активите му.
Имаше идея държавата
да придобие “топлофикация
софия”. Ако в сос стигнем
до подобно решение, групата
на Бсп ще настоява столичната община да запази дял
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Гиорги Гигашвили свири
с Радиосимфониците
първиятконцертнаоркестъразановиясезон
ена30септемвривзала„България”
една от най-забележителните и
изпълнявани творби на ХХ век - трети концерт от сергей прокофиев, ще
звучи в изпълнение на Гиорги Гигашвили и симфоничния оркестър на
Бнр с главен диригент марк кадин на
30 септември от 19 ч. в зала "България", научи Дума от катя василева.
това произведение много често и с постоянен успех присъства в концертни
програми и влиза в репертоара на найдобрите изпълнители от целия свят
като емил Гилелс, владимир Хоровиц,
ван клайбърн, Байрон Джайнис, марта аргерич и много други.
Гигашвили и радиосимфониците имат вече своята силна симбиоза
и завладяващо съвместно сценично
присъствие от запомнящия се през
миналия сезон техен общ концерт под
палката на маестро Георги Димитров,
когато вдигнаха залата на крака с блестящото изпълнение на концерт 20 от
моцарт.
в откриващия новия сезон концерт
ще прозвучат още сюита за оркестър

от лазар николов, с която се отбелязват 100 години от рождението му, и
сюита от балета "Болт" на Дмитрий
Шостакович - пикантна и възхитително цветна музика, наситена с драма и
пародия.
Гиорги Гигашвили е носител на
множество награди - първа премия
от международния клавирен конкурс във виго, испания, ръководен
от марта аргерич; първа награда в
международния конкурс за пианисти
в лорет де мар "Fiestalonia Milenio" в
испания; първа награда в IV международен конкурс за млади пианисти
"Фредерик Шопен" в тбилиси; първа
награда и специалната награда "нелсън Фрейре" в III международен конкурс за пианисти във виго, италия (издание на марта аргерич, 2019). през
октомври 2021 г. той печели първа
награда и наградата на публиката в
престижния конкурс "KlavierOlymp"
в Бад кисинген, Германия. активно
концертира като солист и камерен музикант по целия свят.

СниМкаБнр

Гиорги Гигашвили

СниМкаВаСилкаБалеВСка

софийската филхармония и националният филхармоничен хор представят на 29 септември от 19 ч. в зала “България” под палката на гениалния маестро Густав кун едно от
най-светлите и въздействащи произведения в музикалната
история - “реквием” на Джузепе верди. соловите партии
са поверени на талантливите летиция вителару - сопран,
мария радоева - мецосопран, валерио Борджони - тенор, и
Йозеф Бенци - бас.
верди пише “реквием” на своя характерен, чувствен,
горещ, контрастен и конкретен език, както в най-ярките му
оперни опуси. седемте части на произведението изразяват
океан от чувства - от гневен протест и дълбоко страдание до
страстна мечта и надежда за свобода и щастие. реквиемната
меса се изпълнява от четирима солисти, хор и оркестър, които композиторът съчетава по гениален начин.

Шарения свят на Ивайло Димитров разкрива
изложба в галерия “Възраждане”
“Шарен свят” на
ивайло Димитров ще
оцвети пространството
на пловдивската гале-

“Кулата”

рия “възраждане” на
27 септември от 18 ч.
Живописните творби
ще може да се разгледат
на живо, в арт салона,
на сайта и на фейсбук
страницата на галерията през следващите
четири седмици - до
24 октомври. “с новата изложба на ивайло
Димитров отново влизаме в уникалния свят
на художника, където
се смесват приказката,
историята,
хуморът,
илюзията и шаржът.
Богатата фантазия на
твореца го прехвърля
в различни полюси и
светове; особено впечатляващи и силни са
големите му картини.
там ивайло обединява,
синтезира контрастите

и различията на човешкия паноптикум, на човешкия свят. За художника, когато рисува,
всичко е позволено и
достъпно, няма табута
пред мисълта, философията и фантазията му.
За зрителя остава насладата от блестящите
композиции и замисли,
от десетките прекрасно
шаржирани образи.”
така представя изложбата и автора галеристката краси алексиева.
ивайло Димитров е
роден през 1967 г. в
софия, където през
1986 г. завършва Художествената гимназия.
през 1998 г. завършва
националната художествена
академия,
специалност “Графи-

АЛБЕНААЛЕКСАНДРОВА,
дизайнерка
БОРЯНАПУНЧЕВА,режисьорка
ИВОАРЪКОВ,актьор
СВИЛЕНБЛАЖЕВ,художник
СПАСДЖЕВИЗОВ,футболен
треньор,легенданаЦСКА
накратко

„20 прелюдии за пиано" своеобразната изповед
на Живко Петров

Реквием от Верди изпълнява Софийската
филхармония под палката на Густав Кун

Маестро Густав Кун

натозиденсародени

ка” при проф. Галилей
симеонов. има 19 самостоятелни изложби.
илюстрирал е две кни-

“Религиите”

ги - “Чудният свят на
шахмата” от костас Царухас и стихосбирката
на мария Чомакова.

Премиера на една
необикновена книга,
дело на маестро Живко
Петров, ще
се състои на
27 септември от 19 ч. в
"Casa Libri" в
София, ул. "Цар Асен" 64. Той е недостижим в умението да разказва
мечтите си с ноти, да превръща
тишината в осезание, да пленява слушателите с финес и лекота.
Неговата музика е възхитителна колкото ефирна, толкова щедра на
цветове, нюанси, образи, асоциации
и емоции... Доказателство е луксозното издание "Живко Петров.
20 прелюдии за пиано". Уникално
ръкотворно бижу, книга албум, побрала размисли, фотографии, найвече партитурите на пиесите в
двата му албума - "After 4" и "Ten".
"20 прелюдии за пиано" съдържа пиеси, написани с обич и поклон пред
мощта на музикалното изкуство.
Това е своеобразна изповед, съчетание на текст, музика и образ, с
приложена флашпамет с композициите от двата албума като подарък за почитателите на известния
пианист, композитор и аранжор.

Плевенският театър
възстановява гостуванията
си в детските градини
Драматично-кукленият театър
“Иван Радоев” ще възстанови гостуванията си в детските градини,
спрени заради КОВИД-19, съобщи
пред БТА директорът Димитър Кабаков. Освен в детските градини,
театралните спектакли за най-малките зрители ще бъдат представяни
и в населените места в областта.
През новия сезон театралите са
подготвили много изненади за децата. Една от идеите на ръководството на театъра е да се поставят
детски спектакли и на голяма сцена
като “Пепеляшка”, “Спящата красавица”, “Котаракът в чизми” и
други. На плевенска сцена ще гостуват и детски спектакли на театри
от страната. Първата премиера за
деца през този творчески сезон ще се
състои на 28 и 29 септември - “Мечешка приказка” по Ян Вилковски.
Режисурата е на Дориана Гълъбова.

“Мечешкаприказка”

вторник
27 септември

2022
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губивреме

отговоринакръстословицата
отброй185

- Бабо, луд
съм по нея,
но тя не ме
харесва.
- Така е, като
не ядеш!

воДоравно:
Богомил Бонев. В.П. Маринкова /Лили/.
“Ивер”. Риза. Основаване. Лво. Адамар /Жак/.
Гори.Пам.Танури.Чистене.Ире/Юхан/.Ав.Викторина.Омс/Аманда/.Сак.Астрономки.Страсти.
Ас. Раич /Семьон/. Ад. Номератор. Очоа /Северо/. Роза. Пари. Р.В. Вити /Моника/. Ступел /
Юри/. Колонада. Емен. Веб. “АНТ”. Прозаичка.
Лолек/”БолекиЛолек”/.Оро.Ижа.Зарево.КрасимирЛуканов.
отвЕсно:
Коминочистач.Терор.Газ.Рикардо/Давид/.
Умора. Моралистка. “Арпезос”. Ми. “То”. С.Н.
Вена. Кинооператор. Иим. “ЛКС”. Анисимов /
Сергей/.А-чжи.Абонамент.Език.Кар/Джералд/.
Овод. Араратова /Елена/. Анавати /Жорж/. Оса.
Иле.Зу.Амарин.Облак.Свиване.“Оропон”.Ора/
Антонио/.Вару.Омара.Аален.Овен.Рамки.Раднево.“Предивсички”.Атков/Олег/.
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вторник
27 септември
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петък

хороскоп
овен

веЗнИ

Благоприятен ден за духовен растеж, придобиване на вътрешна независимост и изцеление.

Не трябва да се занимавате с физическа работа.
Приятелите ще ви донесат късмет.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

телец

скорпИон

Благоприятната среда в
семейството ще създаде
стартова площадка за
успешен бизнес.

Доброто настроение ще
ви завладее изцяло. Любовта и уважението ще ви
дадат оптимизъм.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

09.55“живейздравословно!”

БлИЗнацИ

стрелец

10.45информационенканал

12.15информационенканал

Ще получите неочаквани
новини. Опитайте се да
прекарвате повече време
с приятели на открито.

Не планирайте нищо. Опитайте да се задоволите
с това, което животът
ще представи.

15.00новини/съссубтитри/

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

15.15информационенканал

рак

коЗИрог

Благоприятно е да бъдете активни, с въображение. В отношенията с
близки - хармония.

Планетите предупреждават жените за края на
романтично увлечение. Мъжете да внимават повече.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

лъв

водолей

Денят е пълен с нови срещи, неочаквани запознанства и непредвидени големи разходи.

Денят е успешен за закупуване на недвижим имот.
Внимавайте обаче с размера на инвестицията.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

дева

рИБИ

Благоприятен ден, обещаващ подкрепата на
колеги. Ще проявите
способност, всичко е по
план.
24 август - 23 септември

Денят е благоприятен за
пътувания, пътувания и
туризъм. Прекарайте го
с приятели или близки.

слабдъжд

променливо

променливо

променливо

максимални

максимални

максимални

максимални

23

o

C

05.55 денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
исимеониванов
09.00 посветаиунас
09.05 денят започва - сутрешен
блок с Христина Христова
исимеониванов
09.20 100%будни
11.00 Култура.бГ
12.00 посветаиунас
12.25 новининатурскиезик
12.35 малкиистории/п/
13.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу/п/
14.00 Телепазаренпрозорец
14.15 “пакостникът Чорапчо” -
анимационенфилм
14.30 “Тренк, малкият рицар” -
анимационенфилм
15.00 “анн с двойно “н” 2 - тв
филм/5епизод/
15.45 Телепазаренпрозорец
16.00 бързо,лесно,вкусно
16.30 светътиние
17.00 българияв60минутисмарианавекилска
18.00 посветаиунас
18.30 ощеотденя-коментарно
предаване
19.00 последният печели - забавносемейнокуизшоу
20.00 посветаиунас
20.30 Гласоветенабългария
21.00 референдум с добрина
Чешмеджиева
22.00 “азимоитежени”-твфилм
/6,последенепизод/(14)
23.00 посветаиунас
23.25 международен джаз фестивал “д-р емил илиев
2022”-боровец:солистите
набигбенданабнр
00.25 100%будни/п/
02.00 Култура.бГ/п/
03.00 малкиистории/п/
03.15 олтаритенабългария
03.25 “анн с двойно “н” 2 - тв
филм/5епизод/п/
04.10 посветаиунас/пот20.00ч./
04.40 българияв60минутисмарианавекилска/п/
05.40 Телепазаренпрозорец

25

o

C

00.15„нашиятследобедсбсТв“
/п/
01.25„обществоикултура“/п/
02.20„Заисториятасвободно“/п/
03.15„студиоикономика“/п/
04.10„думатаеваша“/п/
05.10документаленфилм
05.40„нашиятследобедсбсТв“
/п/
06.50музикаленантракт
07.30документаленфилм
08.00„Контра“/п/
09.00„студиоикономика“/п/
10.00Твпазар
10.15„актуалноотденя“/п/
11.00Твпазар
11.15музикаленантракт
11.40„Хубаваси,татковино“
12.10Твпазар
12.30новини
12.45„Заисториятасвободно“/п/
13.45Твпазар
14.00„нашиятследобедсбсТв“
15.30новини
16.00документаленфилм
16.30 „думата е ваша“ - открита
линия
17.30Твпазар
18.00 „левите идеи“ със стоил
рошкев
18.10Твпазар
18.30новини-централнаемисия
19.15„актуалноотденя“
20.00„Заисториятасвободно“
21.00„обществоикултура“/п/
22.00 новини -  централна емисия/п/
22.30„актуалноотденя“/п/
23.05„левитеидеи“/п/
23.15 „студио икономика“ /п/
програмата на bTV за 2630септември2022г.

скръбнавест

25

27

o

o

C

06.00“Тазисутрин”-информационно предаване с водещ
ЗлатимирЙочев
09.30“предиобед”-токшоусводещидесиславастоянова
иалександърКадиев
12.00 bTV новините - обедна
емисия
12.40“Комицитеиприятели”/п./-
комедийношоу
13.20 “стани богат” /п./ - куиз
шоу
14.20 “Шоуто на николаос Цитиридис”/п./
15.00“огледаленсвят”-сериал
16.00 премиера: “обещание” -
сериал,с.4
17.00bTVновините
17.30 “лице в лице” - публицистичнопредаванесводещ
Цветанка ризова, нов сезон
18.00 “стани богат” - куиз шоу с
водещмихаилбилалов
19.00 bTV новините - централна
емисия
20.00 премиера: “опасно изкушение”-сериал,с.4еп.28
21.00 “Фермата: мостът на времето”-риалити,с.8
22.30 “Шоуто на николаос Цитиридис”-вечернотокшоу
23.00bTVновините-къснаемисия
23.30“Записът”-сериал,eп.3
00.30“домашенарест”-сериал,
с.3еп.18
00.50“Катонакино”-предаване
закино
01.00“революцияZ:секс,лъжии
музика”-сериал,еп.8
02.00bTVновините/п./
02.30“предиобед”/п./-токшоу
04.35 “огледален свят” /п./ - сериал
05.30“лицевлице”/п./

C

05.35Телеканал“доброутро”
09.00новини/съссубтитри/
09.20“антиФейк”

12.00новини/съссубтитри/

18.00 вечерни новини /със субтитри/
18.20информационенканал
21.00 “време” - информационна
програма
21.45“Катедралата”-еп.2
22.45“Голяматаигра”-твшоу
23.45информационенканал
01.15“мъжко/женско”
02.05“вдействителност”-твшоу
02.55“некаговорят”-токшоу
04.00 “време” - информационна
програма
04.45“Катедралата”-еп.2

20 февруари - 20 март

православенкалендар

една годИна БеЗ

стоЮ кЬосев

мислите ни са с теб.
пазим в сърцата си скъпия спомен за теб.
с най-светла обич и дълбок поклон!
От семейството

Църкватапочитана27септемврисв.мчккалистратидружинатаму.св.апостолиот70-теМаркиаристарх
И при най-ужасни
мъчения персентин не
можалдасклонисв.калистрат да се откаже от
вяратасивспасителя
св.Калистратеживял
през трети век. родил се
в гр. Картаген. от детска
възраст бил възпитан в
християнскатавяра.баща
муидядомубилихристияни.неокора,единотнеговите прадеди, служил
като войник в Йерусалим
при пилат понтийски
през време на Христовите страдания. Той видял
чудесата при Христовата
смърт и повярвал в Господа. бил просветен във
вяратаикръстенотапостолите. Като се върнал в
къщи, неокора донесъл
сред домашните си светата вяра в Христа. още
от това време родът на
неокора бил християнски

род.
Така след време и
св. Калистрат бил роден,
кръстен и възпитан като
християнин. Като възмъжал, станал войник. Той
бил единственият християнинвцелияполк.някои
от войниците го виждали
как ставал нощно време
и се молел на бога. споменавал името на Христа
спасителя. Те съобщили
на военачалника персен-

тин, че той е християнин.
а персентин бил свиреп
гонител и мъчител на
християните.
За да се увери, че
Калистрат е наистина
християнин, персентин
му заповядал да принесе жертва на боговете.
Калистрат решително отказал да стори това. нанесен му бил жесток побой.послебилхвърленв
морето.нобожиятасила

гоизбавилаотсмърт.два
делфина го изнесли жив
набрега.Тойизлязълневредимотводата.
КатовиделитърпениетонаКалистратприужасниябойичудото,станало
снего,49войнициповярваливХристаГоспода.Те
били също жестоко бити.
след това хвърлени заедно с Калистрат в тъмница. Там св. Калистрат
ги научил на вярата и ги
укрепилдухом.Катонего
итепроявилиголямомъжество при страданията.
Господ показал велика
силанадтях.
Като видял, че не
може и при най-ужасни
мъчения да склони св.
Калистрат и другите 49
войницидасеоткажатот
вярата си в спасителя,
мъчителят разпоредил
всички да бъдат избити в
тъмницата.

вторник
27 септември
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Младежите с бронз на Евроволей

ТреньорътмартинСтоевсесбогувасотбора
младежкият тим (до 20 години) спечели
бронзовите медали на европейското първенство
по волейбол в италия. момчетата на селекционера мартин стоев взеха реванш и надиграха
връстниците си от Белгия с 3:1 гейма (17, 19, -19,
17) в малкия финал в зала "палацето дело спорт
корадо рома" в монтесилвано.
младите "лъвове" направиха крачка напред в
сравнение с предишното европейско през 2020
г., когато останаха 4-ти.
най-полезен бе Александър николов с 20
т. (3 блока). капитанът попадна в идеалния отбор на първенството като най-добър втори посрещач. в последния мач в игра като резерва на
разпределителя влезе и по-малкият му брат симеон. венислав Антов добави 14 т. (1 блок, 1 ас),
а Георги татаров - 13. най-резултатен в мача бе
белгийският капитан Фере регерс с 23 т.

българските младежи се радват на бронзовите медали от евроволей в Италия

СнимкиCEV.EU

Александър николов позира с наградата за най-добър посрещач

в първия мач в предварителната група нашите паднаха с 0:3 от "червените дяволчета".
италия спечели домакинския шампионат
след изключителна драма над полша с 3:2 (19,
19, -24, -17, 6). това е втора титла за "адзурите" през годината след европейския младежки
олимпийски фестивал в Банска Бистрица през
юли, където на финала победиха България.
след първенството стоев обяви, че напуска.
"За България 4-годишният цикъл, изпълнен
с много емоции, завърши. от 9 първенства спечелихме 8 медала, с което моят ангажимент приключи.
Благодаря на момчетата, че изградиха уникален колектив (най-добрата фирма). Благодаря
на щаба ми и всички близки до него. Благодаря
на БФв за прекрасните условия, подсигурени за
отбора.
Благодаря на българския народ, който беше
за нас", обяви стоев. той е фаворит да поеме
мъжете.

Фалстарт на „лъвиците” Стефанов в Отбора на кръга
на ВолейМондиала
в Лигата на нациите
националният тим на България стартира с поражение участието си на световното първенство по волейбол за жени в нидерландия и полша. “Лъвиците”
отстъпиха пред Германия с 1:3 гейма (-22, 21, -23,
-21) в първата си среща от група с на шампионата
в Арнем.
в групата са още отборите на сърбия, сАЩ, казахстан и канада, като американките и сръбкините
вече стартираха с чисти победи.
нася Димитрова бе най-резултатна с 20 т., а елица василева-Атанасийевич добави 19. по 13 т. за
Бундестима записаха Лина Асмайер, Хана Артман и
камила вайцъл. снощи “лъвиците” излязоха срещу
шампиона сърбия.

илиян стефанов-нани получи
огромно признание. полузащитникът на Левски попадна в идеалния отбор на изминалия кръг от
Лигата на нациите. Българският
национал бе отличен за представянето си при победата над Гибралтар с 5:1, когато се отчете с гол и
асистенция. популярният профил
в туитър за футболна статистика и
анализи SofaScore оцени представянето на 24-годишния футболист
с 8,7 по десетобалната система.
най-висока оценка е получил

халфът на Белгия кевин де Бройне - 9,3. следват защитникът Диого Далот (пор) с 9,1 и сръбският
нападател Александър митрович
с 9,0. последният заби хеттрик
при 4:1 над Швеция. тази среща
бе ръководена от пловдивчанина
Георги кабаков.
снощи стефанов игра за “лъвовете”, които гостуваха в скопие
на рсм. победителят ще бъде в
четвърта урна за жребия за евро
2024, който ще бъде теглен на 9
октомври в Германия.

ОснователСтефанпродев

рЕзултати

VI кръг
Лига А
Група 1: Австрия – Хърватия 1:3;
Дания – Франция 2:0. 1. ХЪРВАТИЯ
13 т. 2. Дания 12 3. Франция 5 4. Австрия 4.
Група 4: Нидерландия – Белгия
0:0; Уелс – Полша 0:1. 1. НИДЕРЛАНДИЯ 16 2. Белгия 10 3. полша 7
4. Уелс 1.
Лига C
Група 1: Фарьорски острови –
Турция 2:1; Люксембург – Литва
1:0. 1. ТУРЦИЯ 13 2. Люксембург 11
3. Фарьорски о-ви 8 4. Литва 1.
Група 3: Словакия – Беларус 1:1;
Азербайджан – Казахстан 3:0. 1. КАЗАХСТАН 13 2. Азербайджан 10 3.
словакия 7 4. Беларус 3.
Група 4 (снощи): северна македония - България; Гибралтар - Грузия.
Лига D
Група 1: Андора – Латвия 1:1;
Молдова – Лихтенщайн 2:0. 1. ЛАТВИЯ 13 2. молдова 13 3. Андора 8 4.
Лихтенщайн 0.
глЕдаЙтЕ

Издава„думапрес”Еоод
УправителрадостинаБлагоева

Първизам.главен
редактор
нораСтоичкова
Зам.главни
редактори
инамихайлова
imihaylova@duma.bg
таняджаджева
tgeneva@duma.bg
Отговоренсекретар
ивайлогиздов
igizdov@duma.bg

България:АидаПаникян-218;ДесиславаВелева-
230;РостиславаИванова-233;ЮлияКулинска-224
икономика:маякалпачка-Йовановска-
завеждащотдел-246;ЕвгениГаврилов-246
Свят:ТаняГлухчева-220
култура:вилианаСемерджиева-завеждащотдел-
240;НадеждаУшева-240
оБЩЕСтво:ВалентинГеоргиев-232
ЧЕтиво:БоянБойчев-“Пегас”-244;ГеоргиГълов-
“Пардон”;Художник:АнатолийСтанкулов
Спорт:владимирниколов-завеждащотдел-245;
МаринМилашки-245
ЕлЕктронноизданиЕ:РосицаАнгелова
Фото:ЕмилияКостадинова-206

граФиЧЕндизаЙн:ВалентинАргиров,
ЕвгенияКрушева,ПетяРогачева,СпаскаВенева
рЕкламииоБяви:ЮлияСтанкулова-205;
0879326034;e-mail:reklama@duma.bg,obiavi@duma.bg
разпроСтранЕниЕ:румянакирилова-203;
ЕмилМихов-216;abonament@duma.bg,“Българскипощи”Еад
производСтво:ВладимирТополски
duma@duma.bg
непоръчаниматериалиможе
данебъдатпубликувани.
ръкописинесевръщат.
Използванисаиемисиите
наБТА,„Фокус”,БГНЕС,БНР,
Франспрес,интернетидр.
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Футбол
по Диема спорт
21.45 Швейцария - Чехия
по Диема спорт 2
21.45 Португалия - Испания
по b1b
17.00 българия - турция (юноши)
по Диема спорт 3
тенИс
12.00 "софия оупън" (мъже)
по макс спорт 1
12.00 турнир в тел Авив (мъже)
по макс спорт 2
Волейбол
19.00 Италия - белгия (жени)
по евроспорт 1
Колоездене
6.10 сП в уолонгонг

Уважаемичитатели!Вестник“ДУМА”
сеприсъединявакъмобщитеусилияна
ръководствотонаБСПвинформационната кампания за гласуването с машини. На вашето внимание представяме

разяснителна схема как се гласува с
машините.
Първата стъпка е да се регистрирате
в СИК. От представител на комисията
получаватекартасчип.Отиватеприма-

шината,поставятекартатасчипанагоревслота(специалнияотворвдолната
част)инатискате,докатощракне.
Следтовапростоследвайтесхемата,
представенапо-долу.
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